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Các vụ tố cáo về sách nhiễu tình dục 
hiện đang nổ lớn tại Hoa Kỳ, biến 
thành một phong trào có tầm vóc 
thay đổi cả xã hội cũng như ảnh 
hưởng lan rộng trên mọi lãnh vực, kể 
cả về chính trị tại Hoa Kỳ. 
Khởi đầu từ năm ngoái với các vụ 
kiện về sách nhiễu tình dục của Bill 
Crosby, nổi tiếng trên TV.  Kế tiếp là 
những vụ tai tiếng và tố cáo sách 
nhiễu tình dục của Bill O’Reilly của 
đài Fox. Trong hàng chục năm, 
O’Reilly đã bị kiện nhiều lần vì làm 
bậy tình dục, làm đài Fox phải mất 
vài chục triệu Mỹ Kim để bồi thường. 
Sau cùng,  Fox đã phải đuổi O’Reilly 
vì thiệt hại và mang tiếng quá nhiều. 
Ngoài ra Roger Ailes là người có 
công sáng lập ra chương trình tin túc 
của đài Fox cũng bị tố cáo và bị 
nhiều nữ phóng viên hay người đọc 
tin tức trên đài tố và kiện là sách 
nhiễu tình dục. Đài Fox cũng phải 
cho Ailes nghỉ việc và sau đó tay này 
đã chết tháng 5/2017.  
Những vụ sách nhiễu tình dục của 
nhiều người nổi tiếng và bị kiện cáo 
hay phải bồi thường những số tiền 
lớn từ năm ngoái, thực ra chỉ là mở 
màn khai diễn cho phong trào bùng 
nổ của phụ nữ Hoa Kỳ, bắt đầu 
mạnh dạn tố cáo những nhân vật tai 
to mặt lớn hay quyền thế trên mọi 
lãnh vực của xã hội, từ khoảng hai 
tháng nay. 
Xúc tác cho phong trào này là một 
phóng sự điều tra của tờ báo New 
York Times về Harvey Weinstein, 
nhà sản xuất phim nổi tiếng nhất của 
Hoa Kỳ và đã đoạt được rất nhieêu 
giải Oscar từ hơn hai mươi năm nay. 
Weinstein đã tạo cơ hội cho nhiều tài 
tử trở thành nổi tiếng khi được cho 
đóng các phim của Weinstein. Aûnh 
hưởng của tên này mạnh đến nỗi 
chính tài tử Meryl Streep trong một 
buổi trao giải thưởng về phim, đã gọi 
Harvey Weinstein là ông trời, God, 
cho nghành phim ảnh!  
Lợi dụng quyền lực của mình có thể 
làm thành công hay phá hủy nghề 
nghiệp của một tài tử mới vào nghề, 
Weinstein đã đòi hỏi chuyện tình dục 
với hầu hết những nữ tài tử muốn 

được cất nhắc để đóng vai chính cho 
các phim của Weinstein. Với phóng 
sự điều tra  của tờ New York Times 
và sau đó là tờ New Yorker 
magazine,  rất nhiều tài tử nổi tiếng 
đã ra mặt để tố Harvey Weinstein 
sách nhiễu tình dục, trong đó có 
Ashley Judd, Angelina Jolie, 
Gwyneth Paltrow, Daryl Hannah,  
Selma Hayek..v.v.. Cho đến tháng 
12/2017 này, đã có 84 nữ tài tử công 
khai ra mặt để tố cáo Harvey 
Weinstein theo tờ USA Today, chưa 
kể còn nhiều người dấu tên khác. 
Đặc biệt trong số 84 tài tử công khai 
tố cáo này có một tài tử Việt Nam là 
Vũ Thu Phương đã viết trên 
Facebook ngày 10 tháng 10, tố 
Weistein sách nhiễu tình dục  mình 
trong một căn phòng khách sạn năm 
2008 và tường thuật trên Vulture và 
Huffington Post. 
Harvey Weinstein hiện đã bị đuổi 
khỏi chính công ty phim ảnh hai anh 
em Bob và Harvey Weinstein sáng 
lập và đang bị cảnh sát tại New York 
cũng như London điều tra để đưa ra 
tòa về tội hãm hiếp. 
Nhưng khi thấy những tài tử nổi tiếng 
như Ashley Judd và Angelina Jolie 
không còn sợ tai tiếng gì và mạnh 
dạn tố cáo Weinstein, các phụ nữ 
khác cùng hoàn cảnh bị sách nhiễu 
tình dục đã cảm thấy được khích lệ 
để ra mặt. Một phong trào trên 
Internet gọi là Me Too đã lôi cuốn và 
nổ bùng để khuyêán khích phụ nữ ra 
mặt tố về chuyện sách nhiễu tình 
dục của những nhân vật quyền thế 
trên mọi lãnh vực. 
Trong vòng hai tháng từ khi có vụ 
Weinstein, gần như không có ngày 
nào mà không có một hay nhiều vụ 
tố cáo các người nổi tiếng, được 
đăng trên báo hay trên TV, Internet. 
Đồng thời các báo chí cũng như TV 
thi đua để làm những phóng sự điều 
tra về sách nhiễu tình dục nên càng 
ngày càng có nhiều vụ hơn! 
Những nhân vật nổi tiếng trên TV bị 
tố cáo sách nhiễu tình dục  càng 
ngày càng nhiều. Mark Halperin,  nổi 
tiếng về phân tích chính trị cho NBC 
News bị 12 người đàn bà tố,  đã bị 
đài này đuổi ngay. Charlie Rose, đọc 
tin tức trên CBS buổi sáng, cũng như 
có chương ttrình trên PBS và 
Bloomberg, đã bị 8  phụ nữ làm việc 

cho Charlie Rose tố là làm bậy khi 
Rose kêu các phụ nữ này về 
apartment của mình để soạn tin tức, 
rồi sờ soạng hay cởi quần áo tồng 
ngồng, dù tay này đã 75 tuổi! Charlie 
Rose bị CBS, PBS và Bloomberg 
đuổi tức khắc, không cần điều tra 
lâu! 
Một tay khác nổi tiếng hơn nữa là 
Matt Lauer, là anchor của NBC 
News buổi sáng đã 20 năm, rất được 
ái mộ và nể vì. Nhưng bị nhiều phụ 
nữ dưới quyền tố là sách nhiễu tình 
dục. Một người đã tố là Matt Lauer 
gọi vào văn phòng, bấm nút để cửa 
tự động khoá và sau đó đã hãm hiếp 
mình. Một phụ nữ khác là khi đi 
tường thuật về Olympics tại Sochi 
năm 2014, Matt Lauer đã sách nhiễu 
tình dục. Khi vụ này bị lòi ra,  
chairman của NBC News đã lập tức 
đuổi Matt Lauer ngay, không để lâu. 
Ngay chính những người 
anchorwomen cùng làm việc với Matt 
Lauer chỉ biết Lauer bị đuổi trong 
buổi sáng hôm đó! 
Một loạt những nhân vật nổi tiếng 
khác trong nghành truyền thông 
cũng bị tố cáo sách nhiễu tình dục và 
bị đuổi hay mất chức ngay. Như 
Garrison Keillor của chương trình 
radio nổi tiếng Prairie Home 
Companion, John Lasseter của hãng 
phim Pixar, Russell Simmons là 
mogul, nổi tiếng của Def Jam 
Recordings bị 3 phụ nữ tố hãm hiếp, 
đạo diễn Brett Ratner, tay khôi hài 
nổi danh Louis CK, Michael 
Oreskes, giám đốc chương trình 
radio NPR..v.v.., đều đã bị đuổi hay 
mất chức khi vừa bị tố! 
Các nam tài tử nổi tiếng như Kevin 
Spacey của “House of Cards” bị tố là 
gay, đồng tính luyến ái, sách nhiễu 
tình dục với nhiều trai trẻ làm việc khi 
đóng phim cũng bị đuổi ngay! Tài tử 
Dustin Hoffman, đoạt giải Oscar, bị 
tố làm bậy với nhiều nữ diễn viên 
khác hàng vài chục năm nay. 
Ngoài ra rất nhiều người nổi danh 
của các nghành khác như Arthur 
Levine, maestro, điều khiển ban 
nhạc đại hòa tấu tại New York, cũng 
bị cho nghỉ vì bị tố sách nhiễu tình 
dục với các nam nhạc sĩ, lòi ra 
Levine là homosexual. Tay giám đốc 
ban vũ ballet ở New York là Peter 



 

Martins cũng bị tố làm bậy với các nữ 
vũ công và bị đuổi! 
Ngành nhà hàng restaurants  cũng là 
ổ cho các chủ nhân làm bậy. Mario 
Batali, nổi tiếng với nhiều tiệm ăn 
sang trọng,  Johnny Luzzini, John 
Besh là các tay chefs nổi tiếng có 
show về nấu ăn trên TV đều bị tố 
làm bậy với cả vài chục đàn bà làm 
việc nhà hàng, đều phải từ chức hay 
bị đuổi! 
Nghành được kính trọng là tòa án với 
các chánh án oai quyền, mặc áo 
thụng xử án người khác, cũng lòi ra 
là nhiều chánh án làm bậy. Như  
Alex Kozinski, chánh án tòa thượng 
thẩm liên bang tại California bị nhiều 
nữ luật sư khi làm thực tập với tay 
này tố là đem phim con heo ra chiếu 
để khích dục, rồi đề nghị chuyện bậy 
bạ! Bị tờ Washington Post làm phóng 
sự điều tra với nhiều nữ luật sư ra 
mặt đích danh tố Kozinski, có bà bây 
giờ là giáo sư đại học luật khoa.  
Kozinski ngoan cố chối hết. Nhưng 
khi bị tờ New York Times viết 
edirorial là Quốc Hội phải đưa tay 
này ra impeach, lý do là chánh án 
tòa liên bang làm việc cả đời, không 
thể đuổi được, chỉ có thể do Quốc 
Hội xử để truất phế; Kozinski buộc 
lòng phải tự mình từ chức! 
Quan trọng hơn cả về chuyện sách 
nhiễu tình dục và ảnh hưởng lớn lao 
nhất là tác dụng của phong trào tố 
cáo này trên phương diện chính trị.  
John Conyers là dân biểu da đen, 
Dân Chủ, loại kỳ cựu nhất tại Hạ 
Viện bị nhiều phụ nữ tố là sách nhiễu 
tình dục trải qua 50 năm! Conyers đã 
phải trả tiền vài chục ngàn Mỹ Kim 
hco một bà làm phụ tá khi bị kiện là 
đòi hỏi chuyện sex. Conyers bị áp 
lực để phải từ chức vì đảng Dân Chủ 
muốn chứng tỏ là Dân Chủ không 
như Cộng Hòa, bênh vực các tay 
sách nhiễu tình dục! Bên phe Cộng 
Hòa thấy vậy cũng áp lực vài dân 
biểu Cộng hòa bị tố cáo làm bậy. 
Đầu tiên là  Trent Franks của 
Arizona, bị tố là đòi nữ phụ tá mang 
bầu hộ vì vợ Franks bị hiếm muộn1 
Thủ lãnh Paul Ryan tại Hạ Viện đòi 
tay này phải từ chức ngay! Kế đó là 
dân biểu Blake Farenholt của Dallas 
bị ép phải tuyên bố là không ra tái cử 
khi bị tố là đã trả cho một phụ nữ 

dưới quyền 84,000 Mỹ Kim vì tội 
sách nhiễu tình dục. 
Tại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Al 
Franken của Dân Chủ tại Minnesota 
bị vài phụ nữ tố là khi chụp hình 
chung bị sờ soạng. Một người tố là 
Franken khi còn làm hề chọc cười 
trước khi thành Thượng Nghị Sĩ đã 
đè ra hôn bậy rồi lợi dụng lúc cô này 
ngủ giơ tay bóp vú! Lại còn có hình 
chụp để diễu! Nên khi cô này đưa 
hình ra, Franken không chối được. 
Sau đó tất cả các Thượng Nghị Sĩ 
đàn bà tại Thượng Viện đòi Franken 
phải từ chức! Đảng Dân Chủ muốn 
dùng Franken làm dê tế thần để sau 
này chơi Trump nên đã áp lực 
Franken phải từ chức! 
Gần đây chuyện sách nhiễu tình dục 
đã làm cuộc tranh cử đặc biệt tại 
Alabama để bầu thượng nghị sĩ thay 
thế Sessions đi đến kết quả ngựa về 
ngược là Dân Chủ với Doug Jones 
thắng Roy Moore của Cộng Hòa. 
Moore bị hơn chục phụ nữ tố là  khi 
còn làm công tố viện đã tán tỉnh và 
làm bậy với các thiếu nữ vị thành 
niên, có người lúc đó mới 14 tuổi. 
Moore chối hết nhưng sau cùng bị 
thua phiếu vì đa số phụ nữ, nhất là 
những người có con gái nhỏ, tẩy 
chay, hoặc bỏ cho Dân Chủ hoặc bỏ 
phiếu trắng hay cho ứng cử viên gọi 
là write-ins.  Điều này đã làm đảng 
Dân Chủ khích lệ vô cùng vì thấy có 
cơ lật ngược thế cờ để chiếm lại đa 
số tại Hạ Viện và Thượng Viện cho 
kỳ tranh cử Quốc Hội năm 2018 sắp 
dến. 
Lý do là Trump khi ra tranh cử bị 16 
phụ nữ tố cáo là sách nhiễu tình dục. 
Ngoài ra còn có video “Access 
Hollywood” quay lúc Trump tuyên bố  
là vì mình nổi tiếng nên làm gì với 
đàn bà cũng được, kể cả chuyện bóp 
bộ phận sinh dục, họ cũng để cho 
làm! Mặc dù Trump chối hết mọi sự 
và vẫn thắng cử dù bị tố làm bậy. 
Nhưng với phong trào của phụ nữ thi 
nhau tố cáo này, đảng Dân Chủ hy 
vọng giới phụ nữ sẽ đặt nặng hơn 
chuyện làm bậy của Trump và đi với 
Dân Chủ thay vì Cộng Hòa trong kỳ 
bỏ phiếu sắp đến.  
Chiến lược của Dân Chủ là chứng tỏ 
đảng Dân Chủ bênh vực quyền lợi 
phụ nữ, không tha thứ cho sách 
nhiễu tình dục. Nên đã hy sinh Al 

Franken để cho thấy Dân Chủ là 
quán quân về chuyện này, ngược với 
Trump và đảng Cộng Hòa. Một khi 
Dân Chủ lấy lại được đa số tại cả 2 
viện, chuyện Trump làm bậy sách 
nhiễu tình dục sẽ được đưa ra điều 
tra và lấy cớ đó để cùng với vụ thông 
đồng với Nga do công tố viện đặc 
biệt Mueller đang điều tra, sẽ đưa ra 
dể truất phế, impeach Trump. 
Gần đây nhất bà Thượng Nghị Sĩ 
Kirsten Gillibrand của New York đã 
kêu gọi Trump từ chức vì chuyện 
sách nhiễu tình dục. Trump chửi lại 
bằng Twitter là Gillibrand là loại cắc 
ké, lightweight, sẵn sàng làm đủ mọi 
chuyện chỉ để xin tiền giúp vận động 
tranh cử.  Các tờ báo nhất là USA 
Today đã viết bài cho rằng Trump 
ám chỉ bà Gillibrand làm điếm để lấy 
tiền tranh cử! Tờ Newsweek kết tội 
Trump đã sách nhiễu tình dục bà 
Gillibrand bằng Tweet!  Tờ USA 
Today đã viết một bài editorial chửi 
Trump là vô tư cách khi ám chỉ bà 
Gillibrand làm điếm để lấy tiền vận 
động. USA Today chửi thẳng Trump 
là không xứng đáng để rửa cầu tiêu 
cho Obama, cũng như không có tư 
cách để đánh bóng giày cho George 
W Bush! Đài PBS cũng như CNN đã 
nhắc lại lời chửi trên Editorial này 
của USAToday để chơi Trump về 
chuyện sách nhiễu tình dục! 
Tóm lại phong trào tồ cáo về sách 
nhiễu tình dục đang nổ lớn tại Hoa 
Kỳ và có cơ hội để làm thay đổi hẳn 
bộ mặt của xã hội Hoa Kỳ cũng như 
ảnh hưởng lớn lao trên chính trị. Nếu 
chiến lược của đảng Dân Chủ dùng 
chuyện này để thành công trong kỳ 
bầu cử 2018 sắp  đến, lấy lại được 
đa số tại cả hai viện và dùng chuyện 
sách nhiễu tình dục để đưa ra điều 
tra và truất phế Trump vào đầu năm 
2019! Chúng ta hãy chờ xem! 
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